Pauta da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
09 de dezembro de 2015

Projeto de Lei Complementar nº 01/2015 - Dispõe sobre o Plano Diretor Municipal
Participativo de Nipoã, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal, do Capítulo
III da Lei nºstatuto das Cidades, e do art.4º, inciso I-7, da Lei Orgânica Municipal e dá
outras providências. Aprovado em 1ª 2ªdiscussão
VB

REQUERIMENTO N°00025/2015

Exmo.Sr.
Pedro Alberto Verto de Lima
Presidente da Câmara Municipal de
Nipoã – SP
Aparecido João Pereira, vereador da Câmara Municipal de Nipoã,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei
Orgânica do Município, em seu artigo 46 §1º, com a atividade de fiscalização, REQUER
ao Presidente da Câmara para que Oficie o Senhor Prefeito Municipal no sentido de
prestar as seguintes informações:
1-Cópia do Projeto de reforma da praça localizada no bairro José
Pedro de Lima.
2- Cópia de documento contendo as medidas e confrontações da
referida praça.
Justificativa
As informações supra citadas servirão para o cumprimento das
obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções, conforme
citado acima, também servirão para prestar esclarecimentos aos munícipes, devido ao
grande questionamento dos mesmos.
Sem mais para o momento e na certeza de um pronto atendimento
dentro dos prazos regimentais e legais, reitero protestos de estima e consideração.

Câmara Municipal de Nipoã, 09 de dezembro de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00072/2015

Aparecido João Pereira, vereador da Câmara Municipal de
Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:

Solicita serviços de manutenção da Avenida 09 de julho, como:
poda das árvores; roçar canteiros e manter a varrição constante da mesma.

JUSTIFICATIVA

A referida Avenida está localizada no centro da cidade, onde
temos vários pontos comerciais, portanto a mesma precisa de maiores cuidados como
limpeza, dos canteiros, das folhas caídas das árvores e poda das árvores, pois a população
está reclamando muito da situação de abandono que a citada avenida se encontra.
Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00073/2015
João Roberto Sant’Ana e Pedro Alberto Verto de Lima,
vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, INDICAM ao Senhor Prefeito Municipal o que segue:

Solicitam serviços de tapa buracos na rodovia vicinal João
Leal, que liga Nipoã ao bairro Nova Brasília.

JUSTIFICATIVA

A referida rodovia está com alguns buracos e nesta época de
chuvas a tendência é aumentar muito rápido, portanto os serviços de tapa buracos devem
ser feitos o mais rápido possível, evitando assim que a mesma fique muito danificada.

Sala das Sessões, 09 de dezembro de 2015.

Vereadores:

João Roberto Sant'Ana
de Lima

Pedro Alberto Verto

